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Expediente

De: Grandes Clientes <grandesclientes@edpbr.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 10 de junho de 2022 11:42

Para: Expediente

Cc: zsleandro@camarasjc.sp.gov.br; Ester Nascimento Da Silva

Assunto: RE: Ofício nº 2770/2022-EXP ( 35ª Sessão Ordinária - Câmara Municipal de 

SJCampos)

Prezado, bom dia! 

 

Em atenção ao seu e-mail recebido em 08/06/2022  

 

Informamos que para o requerimento Requerimento 641/2022 referente a poste em mau estado foi gerado o 

protocolo #278398 

  

Requerimento 665/2022 referente a poda de árvore foi gerada a nota 500535731 

 

Para o requerimento 668/2022 referente a queda de energia para que possamos atendê-lo é necessário nos 

informamos os endereços que estão com problemas. 

 

Atenciosamente 

 
Se precisar de mais esclarecimentos, não hesite em utilizar nossos canais de comunicação. Será uma satisfação atendê-lo! 

 

 
 
Grasiele 
 
 

Site:https://www.edponline.com.br/ 

  
Cadastre aqui sua fatura por e-mail:  

 

Clientes Baixa Tensão Cadastre aqui sua fatura em débito automático:  

 

 

De: Expediente <expediente@camarasjc.sp.gov.br> 

Enviado: quarta-feira, 8 de junho de 2022 11:48 

Para: Grandes Clientes <grandesclientes@edpbr.com.br> 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320032003900300035003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil.
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Cc: expediente@camarasjc.sp.gov.br <expediente@camarasjc.sp.gov.br>; zsleandro@camarasjc.sp.gov.br 

<zsleandro@camarasjc.sp.gov.br> 

Assunto: Ofício nº 2770/2022-EXP ( 35ª Sessão Ordinária - Câmara Municipal de SJCampos)  
  
ATENÇÃO: esta mensagem foi enviada por um remetente externo. Não clique nem abra nenhum link ou anexo, exceto se reconhecer o 
remetente e o considerar de confiança. 

  
Bom dia, 

  

Assunto: Ofício nº 2770/2022-EXP 

  

Conforme solicitado em e-mails encaminhados à esta Edilidade, segue em anexo o ofício supracitado para as 

providências cabíveis. 

Informo que não será encaminhada cópia física do mesmo. 

  

Em caso de resposta, protocolizar a mesma na Diretoria de Expediente ou pelo e-mail 

expediente@camarasjc.sp.gov.br.  

  

  

Atenciosamente, 

  

  

Zenaide de Souza Leandro 

Chefe de Seção de Processo de Expediente 

Câmara Municipal de São José dos Campos - SP 

Divisão de Expediente 

Tel.: +55 (12) 3925-6563 

expediente@camarasjc.sp.gov.br 

  

 
 

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:  

Esta mensagem e os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial e/ou privilegiada, que não deverá ser divulgada, copiada, 

gravada ou distribuída, nos termos da lei vigente. 

Se recebeu esta mensagem por engano, pedimos que não divulgue nem faça uso desta informação. Agradecemos que avise o remetente da 

mesma, por correio eletrónico, e apague este e-mail do seu sistema.  
 
CONFIDENTIALITY NOTICE:  

This message and the attached files may contain confidential and/or privileged information, which should not be disclosed, copied, saved or 

distributed, under the terms of current legislation. 

If you have received this message in error, we ask that you do not disclose or use this information. Please notify the sender of this error, by 

email, and delete this message from your device.  
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:  

Este mensaje y los archivos adjuntos pueden contener información confidencial y/o privilegiada, que no deberá ser divulgada, copiada, 

guardada o distribuida de acuerdo al cumplimiento de la ley vigente. 

Si ha recibido este mensaje por error, le pedimos que no divulgue o haga uso de esta información. Le agradecemos que notifique el error al 

remitente enviándole un correo electrónico y elimine este email de su dispositivo.  

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320032003900300035003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil.
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